แผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
เทศบาลนครสุราษฎร$ธานี

ประกาศเทศบาลนครสุราษฎรธานี
เรื่อง แผนพัฒนาทองถิน่ พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
..............................................................

ดวยเทศบาลนครสุ ร าษฎรธานี ไดจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ น พ.ศ. 2561-2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและนายกเทศมนตรีไดให
ความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองส9วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด ๔
ขอ 22 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง
ซั ก ซอมแนวทางการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ น ขององคกรปกครองส9 ว นทองถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว9าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส9วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ธีระกิจ หวังมุทติ ากุล
(นายธีระกิจ หวังมุทติ ากุล)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎรธานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
ลําดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิน่
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิน่
เหตุผลการแกไข
ที่
(ปจจุบนั )
(เปลี่ยนแปลงใหม#)
1 โครงการก#อสรางท#อระบายน้าํ และ
โครงการก#อสรางท#อระบายน้าํ และ
- เพื่อนําไปขอ
ผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 5 ถึง
ผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 5 ถึง
งบประมาณ
ซอยร#วมพัฒนา (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม) ซอยร#วมพัฒนา (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม) ประจําป9 2565

2

เป#าหมาย
- ก#อสรางท#อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø
0.60 เมตร ความยาวไม#นอยกว#า
1,200.00 เมตร และผิวจราจรแบบ
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5.006.00 เมตร ความยาวไม#นอยกว#า
630.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม#นอยกว#า
3,725.00 ตารางเมตร
งบประมาณ
ป1 2564 = 6,000,000
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 7
ลําดับที่ 11 หนา 7

เป#าหมาย
- ก#อสรางท#อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø
0.60 เมตร ความยาวไม(นอยกว(า
1,250.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 2.202.80 เมตร ความยาวไม(นอยกว(า
640.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม(นอยกว(า
1,600.00 ตารางเมตร
งบประมาณ
ป1 2565= 6,000,000

โครงการก#อสรางปรับปรุงทางเทาถนน
กาญจนวิถี

โครงการก#อสรางปรับปรุงทางเทาถนน
กาญจนวิถี

เป#าหมาย
-ก#อสรางปรับปรุงทางเทาถนนกาญจนวิถี
ทั้ง 2 ขาง ตั้งแต(กาญจนวิถี ทั้ง 2 ขาง
ตั้งแต(กาญจนวิถีซอย 1 ถึงเขตควบคุม
เทศบาลนครสุราษฎร<ธานีมีลกั ษณะเป>น
ทางเทาปูกระเบื้องพิมพ<ลาย ขนาด
0.40×0.40 เมตร หนา 0.035 เมตร
กวาง 1.15-4.45 เมตร ความยาว 5,384
เมตร หรือพื้นที่ (รวมบ(อพัก ขอบทาง
เทาตนไม เสาไฟฟ#าและอื่นๆ) ไม(นอย
กว(า 16,268 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

เป#าหมาย
-ก#อสรางปรับปรุงทางเทาถนนกาญจนวิถี
ทั้ง 2 ขาง ตั้งแต(กาญจนวิถี ซอย 1 ถึง
เขตควบคุมแขวงการทางสุราษฎร<-ธานีที่
1 ความกวาง 1.15-4.45 เมตร ความ
ยาว 5,384 เมตร หรือพื้นที่
(รวมบ(อพัก ขอบทางเทา ตนไม
เสาไฟฟ#าและอื่นๆ) ไม(นอยกว(า 16,268
ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกําหนด)

- เพื่อนําไปขอ
งบประมาณ
ประจําป9 2565

ยุทธศาสตร+

แผนงาน

ยุทธศาสตร+
ที่ 1 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

เคหะและ
ชุมชน

ยุทธศาสตร+
ที่ 1 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

เคหะและ
ชุมชน

งบประมาณ
งบประมาณ
ป1 2563=40,350,000 บาท
ป1 2565=40,350,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 115 หนา 99
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